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Paragraf 55  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Ingvar Magnusson (NE) utses till protokolljusterare. 

__________  
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Paragraf 56  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

__________  
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Paragraf 57 Ärendenummer KS2019/341 

Information -  Centrum 13:5 och 13:6 

Beslut 
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Plex-utskottet informeras om Centrum 13:5 och 13:6. 

__________  
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Paragraf 58  

Information från plan- och exploateringsavdelningen 

Beslut 
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Plan- och exploateringsavdelningen lämnar en uppdatering om aktuella ärenden. 

__________  
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Paragraf 59  

Information från vattensamordnaren 

Beslut 
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Vattenstrateg Johan Axnér informerar om det övergripande vattenarbetet i 
kommunen och Cassandra Telldahl Bjelkelöv berättar om vad hennes arbete som 
vattensamordnare innebär.   

__________  
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Paragraf 60 Ärendenummer KS2019/619 

Information - Aktualitetsprövning och kommande 
process av översiktplanearbetet (ÖP) 

Beslut 
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Biträdande plan- och exploateringschef Anna Hallberg och strategisk 
samhällsplanerare Johan Karlsson berättar att Kommunfullmäktige 
ska aktualitetspröva översiktsplanen en gång per mandatperiod. Arbetet med att 
göra aktualitetsprövningen sker tillsammans med övriga förvaltningar och kommer 
att sammanfattas i en rapport. 

Beslut om att ta fram en ny översiktsplan kommer att starta senare i höst med 
målet att vara klar för antagande hösten 2021.Arbetet leds av en arbetsgrupp från 
plan-och exploateringsavdelningen och plexutskottet kommer att vara politisk 
styrgrupp . 

__________  
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Paragraf 61 Ärendenummer KS2019/484 

Sammanträdesdagar för Plexutskottet 2020  

Beslut 
Plan-, mark- och exploateringsutskottet sammanträder följande dagar 2020 
klockan 9.00: 

Torsdag den 23 januari  Torsdag den 10 september 

Torsdag den 5 mars Torsdag den 8 oktober 

Torsdag den 2 april Torsdag den 5 november 

Torsdag den 30 april Torsdag den 10 december 

Torsdag den 4 juni   

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesplan för år 
2020 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens 
arbetsutskott, personalutskott och plan-, mark- och exploateringsutskott. 

Förslaget har tagits fram utifrån de förutsättningar som ges i kommunallagen, 
kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens reglemente. Flera 
faktorer påverkar valet av sammanträdesdagar, till exempel kommunallagens krav 
på när kommunfullmäktige senast måste behandla vissa ärenden och när kallelsen 
till fullmäktige senast ska ha nått alla ledamöter och ersättare. I förslaget har också 
hänsyn tagits till skollov och Sveriges Kommuner och Landstings mötesplanering.  

Varje utskott fattar beslut om sina sammanträdesdagar. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens plex-utskott 
Plan-, mark- och exploateringsutskottet sammanträder följande dagar 2020 
klockan 9.00: 

Torsdag den 23 januari  Torsdag den 10 september 

Torsdag den 5 mars Torsdag den 8 oktober 

Torsdag den 2 april Torsdag den 5 november 

Torsdag den 30 april Torsdag den 10 december 
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Torsdag den 4 juni   

__________  
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Paragraf 62 Ärendenummer KS2019/587 

Befolkningsprognos 2020-2029 (KS) 

Beslut 
Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Strategisk samhällsplanerare Johan Karlsson redovisar en utvärdering av 2018 års 
befolkningsprognos och beskriver förändringarna mot året innan. Som tidigare år 
tar man fram en prognos som innehåller tre scenarion (låg, medel, hög) för åren 
2019-2029. 

I den senaste befolkningssiffran från 3 september 2019 var Enköpings kommun    
45 028 innevånare vilket enligt prognosen tyder på att vi når medelscenariot för 
årets prognos. 

__________  
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Paragraf 63 Ärendenummer KS2019/488 

Svar på remiss - Handlingsplan för bostadsförsörjning 
2020-2021 Västerås stad 

Beslut 
Enköpings kommun lämnar tjänsteskrivelsen daterad 7 augusti 2019 som svar på 
Remiss – Västerås Handlingsplan för bostadsförsörjning 2020-2021. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 29 augusti 2019 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att ett program för 
bostadsförsörjningen 2018-2021 antogs i kommunfullmäktige 2017. Kopplat till 
programmet finns en handlingsplan för 2018-2019. Ett förslag till ny handlingsplan 
för perioden 2020-2021 har nu tagits fram som hanterar hur Västerås stad ska nå 
programmets uppsatta mål. 

De uppsatta mål som finns med i programmet är: 

• Bostäder för alla 
• Bostäder för fler 
• Bostäder på rätt plats 
• Bostäder på rätt sätt 

 I handlingsplanen föreslås exempelvis en kraftsamling för möjliggöra byggande av 
bostäder till rimliga kostnader kopplat till ett mål om bostäder till alla. 

Utöver handlingsplanen innehåller remissen fem bilagor som inte ingår i beslutet, 
utan kan uppdateras allteftersom nya data inkommer. De innehåller bland annat 
statistik om befolkning och bostadsbyggande, planreserv och pågående 
detaljplanering, prognos för bostadsbyggande och en uppföljning av program och 
handlingsplan för bostadsförsörjningen 2018. 

Enköpings kommun ställer sig positiva till att ha fått ta del av Västerås 
handlingsplan för bostadsförsörjning. Det är intressant att se att vi står inför 
liknande utmaningar och funderar på liknande frågor. Till exempel har även 
Enköpings kommun haft ett uppdrag om att ta fram strategier för lägre hyresnivåer. 
I det uppdraget konstateras att kommunen till stor del saknar verktyg och att 
förändrade krav och regler på nationell nivå behöver till. Här tror vi kan att vi skulle 
kunna samverka mer inom Fyra Mälarstäder. Både när det gäller att lyfta frågan 
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om ändrade krav och regler nationellt, för att möjliggöra att kommunerna har 
verktyg att reglera hyresnivåer, samt i nätverkande för att ta del av andras och 
varandras erfarenheter.  

För att marknadsföra planer och stadens erbjudande föreslås att man ska utveckla 
karttjänsten för bostadsbyggande. Enköpings kommun anser att även 
Mälardalskartan, Fyra Mälarstäders gemensamma karttjänst, bör fortsätta 
utvecklas för att fungera som underlag för marknadsföring av de fyra 
kommunernas erbjudande. 

Inom Fyra Mälarstäder har ett förslag på en gemensam utvecklingsplan tagits fram. 
I planen pekas fyra fokusområden med tillhörande mål ut. Under fokusområde 
Livskvalitet finns mål om att: ”Vi erbjuder ett varierat kvalitativt bostadsutbud.” 
Utifrån det målområdet saknar Enköpings kommun resonemang och åtgärder 
kopplat till ett kvalitativt bostadsutbud i handlingsplanen. 

Biträdande plan- och exploateringschef Anna Hallberg redogör för ärendet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens plex-utskott 
Enköpings kommun lämnar tjänsteskrivelsen daterad 7 augusti 2019 som svar på 
Remiss – Västerås Handlingsplan för bostadsförsörjning 2020-2021. 

__________ 
 
Kopia till: 
Västerås stad 
fastighetsnamnd@vasteras.se  
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Paragraf 64 Ärendenummer KS2019/502 

Detaljplan för del av Sneby 1:12- beslut om planbesked  

Beslut 
1. Positivt planbesked lämnas för att pröva möjligheten att upprätta detaljplan 

för fastigheten.  
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att inleda en planprocess 

där risker kopplade till intilliggande verksamheter skall utredas initialt för att 
klargöra om etableringen är möjlig på den aktuella platsen. 

  

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 29 augusti 2019 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Den 4 september 2019 inkom en reviderad skrivelse i 
ärendet av den reviderade skrivelsen framgår bland annat att Conelement AB 
ansöker genom ägaren Saint affärsutveckling om planbesked för del av fastigheten 
Sneby 1:12>1. Fastigheten är belägen i anslutning till företagsparken i Hagalund i 
Enköping. Conelement tillverkar idag prefabricerade betongelement framförallt till 
flerbostadshus. Företaget hyr i nuläget huvudsakligen lokaler på Stenvretsgatan 
men har delar av verksamheten inom andra fastigheter. För att utveckla 
verksamheten krävs större lokaler och företaget önskar kunna samla alla delar av 
verksamheten till en fastighet. Nuvarande hyreskontrakt löper ut sommaren 2021.  

Conelement AB har en överenskommelse om köp av mark från ägaren av Sneby 
1:12 och också en överenskommelse med ägaren av grannfastigheten Hagalund 
1:5(AGA gas) om servitut för att anordna infart från Balzar von Platens gata. 

Fastigheten saknar idag detaljplan men ligger inom det framtida 
verksamhetsområdet Sneby som pekas ut i FÖP 2040. Området är beläget öster 
om Enköpings företagspark och norr om riksväg 55. I norr och nordost begränsas 
detta område av planlagd motorbana och Sneby bergtäkt. Inom Sneby-området 
finns redan några etablerade verksamheter (Lappset, Cramo, MeraDog m fl) som 
tillkommit över tid och genom bygglov utan föregående planläggning. Inom 
området finns också en handfull permanent bebodda småhus. 

Trafikverket tar under 2019-2022 fram en vägplan för riksväg 55 och dess 
omvandling till så kallad 2+1-väg. Det finns idag ett ganska stort antal anslutande 
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småvägar inom Sneby-området som då behöver samordnas i färre men säkrare 
korsningspunkter. 

Vid sitt sammanträde 11 mars 2019 fattade PLEX-utskottet beslut om positivt 
planbesked för fastigheten Långtora-Nyby 1:3>2 (KS2018/801), som också ligger 
inom det framtida verksamhetsområdet Sneby, ett par hundra meter österut. 
PLEX-utskottet beslutade att planprocessen skulle inledas med ett planprogram för 
hela Sneby-området. Detta för att kunna skapa en sammanhängande struktur för 
området även om det utvecklas stegvis över lång tid. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
En planläggning enligt ansökan har stöd i den fördjupade översiktsplanen. 

Förutsättningarna för nu aktuella fastigheten Sneby 1:12 skiljer sig på några viktiga 
punkter åt från det tidigare behandlade planbeskedet för Långtora-Nyby 1:3>2. 
Dels genom att möjlighet att skapa anslutning till infrastrukturen inom 
Hagalundområdet och den befintliga väganslutningen mot väg 55 finns och dels 
genom att syftet med planläggningen är konkret. Den verksamhet som en 
planläggning skulle möjliggöra är tydligt definierad av sökanden. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer med detta som bakgrund att 
planläggning för Sneby 1:12>1 kan brytas ut ur programmet för Sneby och 
påbörjas parallellt med detta. 

Initialt i planprocessen behöver de risker som finns knutna till befintliga 
verksamheter i området utredas för att klargöra om etableringen är möjlig och för 
att planen i så fall ska kunna utformas med hänsyn till riskerna. Framförallt gäller 
det angränsande AGA gas. Planprocessen bör om möjligt inkludera den del av 
denna fastighet (Hagalund 1:5) som idag saknar detaljplan. Detta behöver 
studeras initialt. 

Under planprocessen behöver hänsyn tas till planprogrammet för Sneby-området 
för att Sneby 1:12>1 ska kunna samspela med området som helhet och inte 
förhindra en bra övergripande lösning för exempelvis trafik, grönstruktur och 
dagvatten. 

Planens bestämmelser vad gäller bebyggelsens volymer och omfattning bör vara i 
ungefärlig nivå med vad som gäller för huvuddelen av Hagalundsområdet, det vill 
säga inom detaljplan 2012/165. 
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I samband med planprocessen behöver också dagvatten och eventuellt förekomst 
av fornlämningar utredas. Hänsyn skall tas till befintliga bostäder i närområdet. 

Då detaljplanen har stöd i den fördjupade översiktsplanen och inte bedöms vara av 
betydande intresse för allmänheten kan processen ske i ett standardförfarande. 

Detaljplanen bedöms kunna vara färdig för ett antagande under andra kvartalet 
2020. 

Planarkitekt Karin Komstadius redogör för ärendet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens plex-utskott 
1. Positivt planbesked lämnas för att pröva möjligheten att upprätta detaljplan 

för fastigheten.  
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att inleda en planprocess 

där risker kopplade till intilliggande verksamheter skall utredas initialt för att 
klargöra om etableringen är möjlig på den aktuella platsen. 

  

__________ 
 
Kopia till: 
Sökande  
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Paragraf 65 Ärendenummer KS2017/198 

Detaljplan del av Munksundet 24:7- beslut om 
antagande (KS) 

Beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

Detaljplanen antas. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 29 augusti 2019 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att mellan markägaren 
kommunen och markarrendatorn Enköpings segelsällskap (ESS) tecknades 2016 
ett nytt arrendeavtal som pekade på hur det arrenderade området eventuellt skulle 
kunna utökas, villkorat mot godkänt bygglov. Den i avtalet utpekade möjliga 
markområdet är delvis planlagt som natur i gällande plan. Detta betyder att en ny 
detaljplan  som medger att området används för småbåtshamn måste antas för att 
bygglov ska kunna ges.   

Mot bakgrund av detta fick samhällsbyggnadsförvaltningen i december 2017 i 
uppdrag av Kommunstyrelsens plan- mark- och exploateringsutskott att pröva om 
en planändring kan ske genom att inleda en planprocess.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett planförslag och samråd har 
genomförts mellan 2-23 januari 2019 och granskning 2 februari - 4 mars 2019. 
Sammanlagt har 8 yttranden inkommit under remisstiderna. Några av yttranden har 
innehållit synpunkter som lett till förtydliganden och mindre kompletteringar av 
planbeskrivningen. 

Vid kommunstyrelsens PLEX-utskotts sammanträde 4 april 2019 togs planen upp 
för beslut om antagande. PLEX-utskottet beslutade att återremittera ärendet med 
motiveringen att avvakta den pågående utredningen av Ena Energis framtid. 
Utredningen färdigställdes och redovisades för Ena energis styrelse under våren 
2019. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Detaljplaneförslaget bedöms vara redo för ett ställningstagande till om den skall 
antas. 
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Planarkitekt Karin Komstadius redogör för ärendet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Detaljplanen antas 

Yrkanden 
Jesper Englundh (S) yrkar bifall till förslaget. 

__________ 
 
Kopia till: 
Enköpings segelsällskap   
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Paragraf 66 Ärendenummer KS2016/760 

Detaljplan för Gånsta 3:6,3:11 med flera - beslut om 
samråd 

Beslut 
1. Uppdraget att inleda detaljplanarbetet med ett detaljplaneprogram 

avslutas  
2. Detaljplan för Gånsta 3:6 med flera skickas för samråd 
3. Förslag till detaljplanen bedöms inte medföra en sådan betydande 

miljöpåverkan som avses i 6 kapitlet 11 paragrafen miljöbalken. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggandsförvaltningen har den 29 augusti 2019 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att Henman Exploatering AB 
har kommit in med ansökan om en ny detaljplan för fastigheten Gånsta 3:11 och 
för cirka 5 000 kvadratmeter stor del av fastigheten Gånsta 3:15. Nästan samtidigt 
har fastighetsägarna till den angränsade fastigheten Gånsta 3:6 kommit in med 
ansökan om en ny detaljplan. Båda ansökningarna handlade om att pröva markens 
lämplighet för uppförande av nya bostäder i olika form. På Gånsta 3:6 som 
småhusbebyggelse och på Gånsta 3:11 och 3:15 i form av BoKlok 
småflerbostadshus bebyggelse med 4-8 lägenheter per byggnad. 

Plan- och exploateringsavdelningen har gjort bedömningen att föreslagen 
exploatering av området i fråga i princip var förenlig med intentionerna i dåvarande 
fördjupad översiktsplan (FÖP) för Enköpings tätort från 2009 och med detta lämplig 
ur allmän planeringssynpunkt för utbyggnad av nya bostäder i form av friliggande 
hus respektive parhus/radhus under vissa förutsättningar. Även i Plan för Enköping 
stad 2040 som antogs i maj 2018 avses området i fråga lämpligt för uppförande av 
nya bostäder.  

Huvudförutsättningen var att utföra en arkeologisk utredning för att ta reda på 
verklig utsträckning av fornlämningszon, förhistorisk boplats Vårfrukyrka 588:1 
samt att ta fram andra nödvändiga utredningar så som buller-, dagvatten-, 
miljöundersökning. Med tanke på fornlämningszonens utsträckning över både 
Gånsta 3:11 och Gånsta 3:6 var plan- och exploateringsavdelningens bedömning 
att detaljplanearbetet bör inledas med ett detaljplaneprogram.  
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Syftet med förslag till planprogram var att i ett svep utreda de gemensamma 
frågorna som berör alla fastigheter till exempel arkeologin, samt i samband med 
detta få en helhetsbild om hur fastigheterna i fråga skulle kunna exploateras 
eftersom det å ena sidan finns en proffsbyggherre (BoKlok) och på andra 
privatpersoner. Programmet skulle skapa ram för kommunikation och samarbete 
samt ge möjlighet för framtagande av ett gemensamt underlag för kommande 
planarbete oavsett om fastigheterna ska planläggas i en eller två separata 
detaljplaneprocesser.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
I och med att samarbetet både mellan fastighetsägarna och med kommunens 
tjänstemän fungerat bra blev det tydligt att ett planprogram som sådant inte längre 
är nödvändigt. Fastighetsägarna har först utrett begränsningarna, bland annat 
arkeologi, och sedan i flera steg utvecklat ett gemensamt och avvägt förslag 
tillsammans med kommunen vilket var huvudsyfte med planprogrammet från 
början. De är till och med eniga om att hela området kan planläggas med en 
detaljplan.  

Under arbetets gång har kommunen gjort en bedömning av planens påverkan på 
miljön under genomförandet och samrått den med Länsstyrelsen som i likhet med 
kommunen finner att planens genomförande inte kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan som avses i 6 kapitlet 11 paragrafen i miljöbalken, och i 
Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) samt 4 kapitlet 34 
paragrafen Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 

Som resultat av utfört planarbete i samarbete med fastighetsägarna har framtagen 
illustrationsskiss används som underlag till detaljplan. Förslaget har utvecklats i 
flera steg och har tagit hänsyn till alla synpunkter som lagts fram hittills, under tidigt 
planeringsskede.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det här förslaget till detaljplan 
är klart för samråd samt att med hänsyn till ovannämnda aspekter planprocessen 
inte behöver inledas med ett detaljplaneprogram enligt den tidigare bedömningen. 

Planarkitekt/tf stadsarkitekt Domagoj Lovas redogör för ärendet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens plex-utskott 
1. Uppdraget att inleda detaljplanarbetet med ett detaljplaneprogram 

avslutas  
2. Detaljplan för Gånsta 3:6 med flera skickas för samråd 
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3. Förslag till detaljplanen bedöms inte medföra en sådan betydande 
miljöpåverkan som avses i 6 kapitlet 11 paragrafen miljöbalken. 

Yrkanden 
Mats Flodin (M), Anders Lindén (SD) och Ingvar Magnusson (NE) yrkar bifall till 
förslaget. 

__________ 
 
Kopia till: 
Sökande  
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Paragraf 67 Ärendenummer KS2017/433 

Detaljplan del av Rymningen 8:6 med flera 

Beslut 
1. Detaljplan för Rymningen 8:6 med flera, skickas för samråd 
2. Förslag till detaljplan bedöms inte medföra en sådan betydande 

miljöpåverkan som avses i 6 kapitlet 11 paragrafen miljöbalken. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 29 augusti 2019 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att Korsbacken 
Informationssystem AB har inkommit med en förfrågan om att få markanvisning för 
ett område i sydöstra delen av Örsundsbro. Området ligger öster om 
Enköpingsvägen och avgränsas i söder av den nya brandstationen och i norr av 
befintliga enbostadshus. Området är omkring 10 000 kvadratmeter stort och är inte 
planlagt. Marken består idag av åkermark som till största del inte brukas. Öster om 
området finns den gamla banvallen och åkermark. I en planprocess bör det i dialog 
med markägare utredas hur stor del som kan planläggas öster om den 
kommunägda marken.  

Korsbacken Informationssystem AB vill utveckla området och bebygga det med 
flerbostadshus i två våningar som ska smälta in med omkringliggande bebyggelse 
och landskap. Bolaget vill upplåta lägenheterna med hyresrätt och uppskattar antal 
lägenheter till 20-50 stycken. Med byggnation av hyresbostäder vill bolaget bidra till 
bostadsbehovet i Örsundsbro, samhällets utveckling samt skapa flyttkedjor mellan 
olika bostadstyper.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
För att utreda möjligheter för uppförande av cirka 20-50 hyresbostäder i form av 
småskaliga flerbostadshus har kommunen tillsammans med Korsbacken 
Informationssystem AB i flera steg tagit fram förslag till en sådan bebyggelse. För 
att underlätta processen har även exploatören tagit fram skisser på ett flexibelt 
typhus avseende lägenhetsuppdelning och storlek. Den illustration och förslag till 
detaljplan som presenterades för utskottet i juni 2019 har bearbetats utifrån 
synpunkter som lades fram vid redovisningen, framför allt i delen som gäller 
placering av cykelförråd. Ny skiss med cykelförråd som en del av huskroppen togs 
fram med avsikt att skapa större avstånd mellan Enköpingsvägen och bostadshus, 
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förbättra ljudförhållanden samt behålla bebyggelsens karaktär i förhållande till 
Enköpingsvägen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanen innebär en ur allmän 
synpunkt god hushållning med marken enligt 3 kapitlet 1 paragrafen i miljöbalken 
(MB). Området ingår inte i något av de områden som nämns i kapitel 4 MB. Planen 
medför inte att några miljökvalitetsnormer överskrids enligt kapitel 5 MB.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att detaljplanen inte kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan som avses i 6 kapitlet 11 paragrafen i 
miljöbalken, och i Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) samt 
4 kapitlet 34 paragrafen Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Under samrådstiden 
ska kommunen samråda det med Länsstyrelsen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det här förslaget till detaljplan 
är klart för samråd.  

Planarkitekt/tf stadsarkitekt Domagoj Lovas redogör för ärendet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens plex-utskott 
1. Detaljplan för Rymningen 8:6 med flera, skickas för samråd 
2. Förslag till detaljplan bedöms inte medföra en sådan betydande 

miljöpåverkan som avses i 6 kapitlet 11 paragrafen miljöbalken. 

__________ 
 
Kopia till: 
Sökande  
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Paragraf 68 Ärendenummer KS2019/463 

Köpekontrakt och genomförandeavtal för Romberga 
23:59- beslut om godkännnade 

Beslut 
1. Köpekontrakt med Veidekke Villatomter AB godkänns 

2. Genomförandeavtal med Veidekke Bostad AB godkänns  

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 29 augusti 2019 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att gällande detaljplan för 
fastigheten medger byggrätt för flerbostadshus inom fastigheten Romberga 23:59. 

Ett markanvisningsavtal tecknades med Veidekke Bostad AB den 7 
december 2017 för fastigheten. Markanvisningen har sedan förlängts efter 
avtalstidens utgång och gäller till och med 30 september 2019. Markanvisningen 
innebär en option för Veidekke Bostad AB, att ensamt förhandla med kommunen 
om köp av fastigheten Romberga 23:59. Veidekke Bostad AB har valt att gå vidare 
med den optionen och kommunen och Veidekke Bostad AB har avtalat fram en 
köpeskilling, baserat på 2 350 kronor/ljus bruttoarea (BTA), i och med tecknandet 
av markanvisningsavtalet. 

Överenskommen köpeskilling är 7 497 442 kronor i enlighet med den utnyttjade 
byggrätten i bygglovet. I köpeskillingen ingår gatukostnadsersättning för 
utbyggnaden av de lokala gatorna i området.  

Försäljningen av Romberga 23:59 till Veidekke Villatomter AB, som är ett 
dotterbolag till Veidekke Bostad AB, innebär slutförandet av markanvisningsavtalet 
med Veidekke Bostad AB. 

Mark- och exploateringsingenjör Melanie Cimerland redogör för ärendet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens plex-utskott 
1. Köpekontrakt med Veidekke Villatomter AB godkänns 

2. Genomförandeavtal med Veidekke Bostad AB godkänns  

__________  
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Paragraf 69 Ärendenummer KS2019/106 

Köpekontrakt för Romberga 23:55 (tomträtt) - beslut 
om godkännade 

Beslut 
Köpekontraktet med Sveafastigheter Bostad Älvdansen 1 AB godkänns.  

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 29 augusti 2019 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att under 2019 inkom en 
ansökan om friköp av tomträtt för fastigheten Romberga 23:55 från 
tomträttsinnehavaren, Sveafastigheter Bostad Älvdansen 1 AB.  

Fastigheten är sedan 2017 upplåten med tomträtt och har en areal på 6 744 
kvadratmeter. Marktaxeringsvärdet för fastigheten är 8 400 000 kronor (2016 års 
taxering).  

I genomförandeavtalet, som tecknades 14 mars 2017 , anges att köpeskillingen 
ska beräknas utifrån priset 1 940 kronor/kvadratmeter ljus bruttoarea (BTA) utifrån 
beviljat bygglov. Uppräkning med fastighetsprisindex ska ske fram till köptillfället.   

Beräkning av försäljningspris: 6 718 kvm (ljus BTA) * 1940 kr * 1,008982 
(fastighetsprisindex) = 13 149 981 kronor.  

Försäljningspriset för fastigheten Romberga 23:55 är således 13 149 981 kronor. 

Markförvaltare Jonas Bergström redogör för ärendet.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens plex-utskott 
Köpekontraktet med Sveafastigheter Bostad Älvdansen 1 AB godkänns.  

__________ 
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